ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 2 DEL SUBMINISTRAMENT DELS ESTANDS i EQUIPAMENT PER A
LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA DE MOSTRES, TOT NUVIS, PISTA DE GEL 2017 I
FIRAREBAIXA 2018

Lloc: Sala de juntes
Data: 29 de maig de 2017
Hora: 13:15h
Assistents:






Sr. Joaquim M. Caula, Tresorer de la fundació, que actua com a president.
Sra. Coralí Cunyat, Directora de la fundació i que actua com a vocal.
Sr. Joaquim Juanola, Director Financer de la fundació i que actua com a vocal.
Sr. Joan Vila, Secretari de la fundació i que actua com a secretari.
Sr. Miquel Toronell Boniquet, representant de l’empresa SERVIS COMPLET S.L. i
amb DNI 46114227D

El secretari de la Mesa demana documentació acreditativa al Sr. Miquel Toronell Boniquet,
representant de l’empresa SERVIS COMPLET S.L. ,amb DNI 46114227D, per poder assistir
a l’obertura del sobre número 2.
Un cop identificat al representant de l’empresa SERVIS COMPLET S.L. el president declara
constituïda la Mesa de contractació, i es procedeix a iniciar la reunió.
En relació a l’admissió dels licitadors, passat el termini concedit per esmenar els defectes i
les omissions detectades en la documentació administrativa continguda en el sobre número
1 presentada per l’empresa SERVIS COMPLET S.L., la Mesa determina que aquesta ha
esmenat correctament els defectes detectats i que compleix amb els requisits previstos en
la clàusula 23 del Plec de Clàusules jurídic administratives i econòmiques particulars
reguladores de la licitació.
En conseqüència queden admeses les ofertes de les empreses:
1.-SERVIS COMPLET S.L.
2.- 2003 S.A.
Es convida al licitador interessat a que pugui comprovar que els sobres que contenen les
ofertes són a la Mesa i en les mateixes condicions en què es van lliurar, alhora que se'l
convida a manifestar els dubtes i demanar els aclariments que considerin necessaris.
Tot seguit el president ordena l’obertura del sobre número 2.
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa presentada que
d’acord amb la clàusula 16 del plec de clàusules administratives.

Un cop obert el sobre número 2, la Mesa acorda designar als dos vocals, la Sra. Coralí
Cunyat i Sr. Joaquim Juanola, com a encarregats de l’elaboració de l’informe de valoració
de la documentació continguda en la proposta.
La data d’obertura del sobre número 3 serà el dia 12 de juny a les 13:00h.
Finalitzat l’acte, el president de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:32h del migdia
i signa aquesta acta juntament amb el secretari, que dóna fe.

Vist i plau
El secretari,

El president,

Joan Vila

Joaquim M. Caula

